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Die in de nieuwe zalving van God wandelen!

ER KOMT EEN VERSE NIEUWE ZALVING!
“De Geest des Heren is op mij, want Hij heeft mij gezalfd om het Evangelie te
verkondigen en te demonstreren; Hij heeft mij gezonden om de gebroken harten
te genezen (innerlijk herstel) en om de gevangenen vrijheid te verkondigen en de
geestelijke blinden het inzicht te geven en het aangename jaar des Heren te
verkondigen”. (Jesaja 61).
Er was een goddelijke zalving op Jezus die Hem Gods kracht gaf om de blinden
te laten zien, de doven te laten horen, de lammen te laten wandelen om de
mensen te bevrijden die door demonen bezet of onderdrukt werden en de doden
op te wekken. Deze zelfde zalving kan op u zijn. Deze zalving is weggestopt, zelfs
genegeerd door de Gemeente. Het heeft God bedroefd, want Zijn bedoeling is dat
wij net als Jezus zullen zijn en de werken Gods doen om een zieke, gebonden,
wereld te genezen en te verlossen. Boze geesten misleiden de mensen – ook
Christenen – door hun denken over te nemen, die dag in dag uit getorpordeerd
worden met wantoestanden, sexuele perversie, zelfzucht, criminaliteit, enz., die
als normaal gepropagandeerd worden.
God laat het er niet bij zitten! Hij maakt Zich een eigen soort volk, dat radicaal de
Heer gaan volgen – het eigen ik voor dood houden – en met kracht de werken
Gods willen doen. Hij geeft aan hen een verse, nieuwe zalving. Jezus koos er
twaalf die met Hem zouden zijn. Vandaag kiest de Heilige Geest, uit de grote
groep van gelovigen, een overblijfsel uit, die onvoorwaardelijk het Evangelie willen
verkondigen en demonstreren in de kracht van de Heilige Geest. Glorie! Bert E.
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Thema 2018: wandel in het bovennatuurlijke!

MALAWI – MISEU FOLO: In de Nieuwsbrief van juli/augustus hebben wij

u

uitvoerig geïnformeerd over de Missie naar Malawi en Mozambique. Natuurlijk kunnen we niet
alle informatie van 23 dagen op 3 A4-tjes delen. Wat het missieteam de laatste jaren merkt is
dat de criminaliteit erg toeneemt. Gewapende overvallen, kinderhandel en handel in menselijke
lichaamsdelen nemen toe en komen zelf de vallei binnen. Pastor Emmanuel vertelde over een
vrouw in Miseu-folo (de plaats waar ons Geest en Kracht Centrum zijn thuisbasis heeft) haar
kind had verkocht aan een handelaar die haar verzekerde dat het kind een beter leven elders in
de wereld zou krijgen. Later bleek dat het kind vermoord was om de organen ‘te oogsten’ en op
de zwarte markt te verkopen. Het is een ‘horrorachtig’ verhaal en we zijn geneigd om het niet te
geloven, maar helaas worden mensen gearresteerd die menselijke lichaamsdelen transporteren over de grens naar Mozambique en zowel mensen uit Mozambique en Malawi zijn daarbij
betrokken en worden gearresteerd en gaan lange tijd achter de tralies.
Pastor Emanuel heeft het officiële certificaat verworven als basisschool leraar in Malawi. In
navolging van de Geest en Kracht visie is hij in het Kerkgebouw een kindercrèche begonnen
waar de kinderen van jongs af aan de Engelse taal leren. Hij heeft een lerares, welke betaald
wordt uit de inkomsten van het schoolgeld. Ook worden daarvan de benodigdheden voor deze
school annex crèche bekostigd. Tevens vertelde hij ons dat er regelmatig bedreigingen
plaatsvinden aan het adres van Pst. Emmanuel. Bedreigingen met lichamelijk geweld of met
diefstal. De ouders van de kinderen dringen erop aan dat er een veilige stenen muur rondom de
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grond komt waarop de kerk en het woonhuis staan. Het stuk grond ligt direct aan de
verbindingsweg naar Blantyre en de bamboemuur moet elke drie maanden vernieuwd worden
en wordt regelmatig vernield door kudden geiten, koeien en mensen die er dwars door heen
lopen. Wanneer een aannemer deze muur moet bouwen kost het veel te veel geld. Pastor
Emmanuel heeft een plan ontwikkeld om de stenen muur te realiseren en de kosten zo laag
mogelijk te houden. Het plan omvat dat hij de stenen samen met de ouders gaat bakken en hij
vraagt aan u en mij of wij willen voorzien in het cement wat nodig is voor de bouw van deze
muur. Een zak cement kost Mk. 9.000,- (+ € 11,- afhankelijk van de koers). Voor het leggen van
het fundament voor de muur zijn per direct 30 zakken cement nodig en Pastor Emmanuel
deed een beroep op ons. Het missieteam had met hem afgesproken om het aan de partners in
deze bediening bekend te maken. 30 zakken cement is een totaal van € 330,-. 33 giften van
€ 10,- of 10 giften van € 33,- en de bouw kan van start gaan.
Het zelf maken van stenen is een heel karwei en erg arbeidsintensief. Pastor Emmanuel heeft
een vorm geleend van Pst. Simbi. Grond wordt vermengd met water op de wijze van
druiventreden. Dus met menselijke kracht. Wanneer de grond en water een kleiachtige massa
worden gaan de handen in de klei en wordt de mal/vorm gevuld en de klei, in de vorm van de
steen, wordt te drogen gelegd in rijen. Deze gedroogde stenen worden opgestapeld en vormen
zo hun eigen oven. Dan wordt er brandhout onder gelegd om een hoge temperatuur te bereiken
en zo worden de kleistenen gebakken tot bouwstenen. Er zijn ruim 1 miljoen stenen nodig voor
de hele muur. Pastor Emmanuel en de ouders doen hiermee een grote investering. Het cement
is gezien hun loon of inkomen onhaalbaar, maar samen met ons kan deze muur er komen.
In totaal zijn er ongeveer 118 zakken cement nodig met een totaal van ongeveer €1300,--. Het
is natuurlijk een voorlopige beraming en wanneer je gaat bouwen kun je
meer nodig hebben dan je oorspronkelijk berekend hebt. De muur die
gebouwd gaat worden is 1.80 meter hoog en de grote van het veld is
ongeveer ruim 2 voetbalvelden, dus u begrijpt dat het een enorm project
is. In Nederland is het onmogelijk om voor dit bedrag zo’n grote muur te
bouwen. Helaas is het nodig en Pastor Emmanuel en het missieteam
doen een beroep op uw vrijgevigheid en u creativiteit. Misschien kunt u in
u woonplaats een actie starten: ‘Cement voor Malawi – houdt de kinderen
veilig”. Elke gift is hartelijk welkom. U kunt uw gave overmaken op:
NL66ABNA 0843567341 t.n.v. Geest en Kracht Ministries Int. o.v.v. Cement voor Malawi.
____________________________________________________________________________

NAAISCHOLEN IN PAKISTAN:
Bishop Dr. Bert Elferink kreeg een e-mail uit Pakistan van Pst. Ayoub. Pst. Ayoub is een
evangelist en hij en zijn gezin geven zich in de evangelisatie van zijn land Pakistan. De
naaischolen die wij ondersteunen worden door hem regelmatig bezocht. Hij schreef: ‘Wij hopen
dat het met u allen goed gaat. Wij bidden voor u en voor de bediening. Ik zend u enige foto’s
van de vrouwen die verschillende lessen krijgen en wat ze leren op elkaar uitproberen. Dank u
wel dat uw bediening dit allemaal mogelijk maakt, dat de deelnemende vrouwen bekrachtigd
worden en vertrouwen winnen dat ook zij kunnen bijdrage aan de maatschappij. Wij zien er
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naar uit van u te horen….’

Het leren borduren. Eerst tekent men het en dan worden kleuren toegevoegd met de hand en
draad en naald. Arbeidsintensief maar veel gebruikt op de dagelijkse kledij.

Het vlechten en opsteken van haar is een handigheid en een kunde. Ze doen het met plezier.
_________________________________________________________________________________

GEEST & KRACHT AGENDA:
29/8 t/m 3/9

Missie 2.2.5 Łódż, Polen. Leidersbespreking en
training, school van bediening, zondagochtend
eredienst en genezingsdienst.

8 sept.

Purmerend, 10.30-16.30 uur School van
Bediening. Thema: Het echte Leven.
Plaats: Wijkplein Where, Triton 73. Klein restaurant
aanwezig. Toegang vrij. Wel gelegenheid tot een
offer. Laat u toerusten. Wordt versterkt in uw geloof.

Elke maandag TV uitzendingen via Salto 2 van 14.00 – 15.00 uur. Kunt u Salto 2 van Amsterdam en
omstreken niet ontvangen dan kunt u via onze website www.gekmin.eu de uitzending terug zien.
___________________________________________________________________________________

Missie Zuid Amerika: Van 6 – 24 oktober zal Bishop dr. Bert Elferink met zijn
team weer mogen dienen in Suriname en Guyana. Deze keer zal er ook een gratis medische
kliniek o.l.v. dr. M.R. Singh plaatsvinden waar het Geest en Kracht team aan zal meewerken.
Het is altijd een zeer intensieve missie, dus uw gebeden worden zeer op prijs gesteld.
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